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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLBRAMICE 

Zastupitelstvo obce Olbramice rozhodlo dne 23. 7. 2020 usnesením č. 11/38 o pořízení změny 
č. 3 Územního plánu Olbramice. Změna vychází z vlastního podnětu obce. Předmětem změny 
je zejména prověření územní rezervy vymezené ve stávajícím územním plánu, dále prověření 
a aktualizace koridorů technické a dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství a 
koridorů bez rozlišení. Ke konkrétním požadavkům patří změna ve způsobu využití z Ploch 
zemědělských Z na Plochy bydlení individuální BI u pozemku p.č. 1314, k.ú. Olbramice a dále 
zapracování trasy koridoru technické infrastruktury pro zásobování zastavitelné plochy BI-Z12. 
S obcí Olbramice bylo dohodnuto, že změna bude pořizována zkráceným postupem. 
Pořizovatel tedy připravil Obsah Změny č. 3 Územního plánu Olbramice a zajistil v souladu  
s § 55a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve změní 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a e). 
Žádosti o stanoviska byly na Krajský úřad Moravskoslezského kraje zaslány dne 10. 12. 2020. 
Pořizovatel obdržel stanovisko dle písm. d) dne 23. 12. 2020 (č.j. MSK 157187/2020)  
a dle písm. e) dne 31.12. 2020 (č.j. MSK 1571852020). Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
vyloučil vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a zároveň stanovil, že Změna 
č. 3 nebude posuzována podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Pořizovatel následně předložil Zastupitelstvu obce obsah změny Olbramice 
k rozhodnutí. Zastupitelstvo obce Olbramice na svém 11. zasedání, které se konalo dne 23. 7. 
2020, rozhodlo o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Olbramice zkráceným postupem a 
schválilo její obsah.  
Na základě schváleného obsahu změny zpracoval Ing. arch. Miroslav Hudák návrh Změny  
č. 3 Územního plánu Olbramice, který byl následně projednán. Veřejné projednání návrhu 
změny proběhlo dne 30. 9. 2021. Ve lhůtě do 7. 10. 2021 mohly být k návrhu Změny č. 3 
uplatněny stanoviska, námitky a připomínky. Pořizovatel obdržel celkem 11 stanovisek, 1 
připomínku a 1 námitku oprávněného investora. Z toho jedno stanovisko bylo uplatněno po 
zákonné lhůtě. V souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona zaslal pořizovatel Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje jako nadřízenému orgánu žádost o vydání stanoviska k návrhu změny 
s ohledem na širší vztahy v území, souladem s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací kraje. Žádost byla odeslána dne 14. 10. 2021 spolu s obdrženými 
stanovisky. Pořizovatel obdržel toto stanovisko dne 5. 11. 2021 se závěrem, že krajský úřad 
nemá připomínky.  
V rámci veřejného projednání návrhu Změny č.3 ÚP Olbramice obdržel pořizovatel 
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu ve smyslu §55b odst.2 stavebního zákona 
zpracované Krajským úřadem MSK. V rámci tohoto stanoviska v bodě 7) týkající se ochrany 
zemědělského půdního fondu pořizovatel k předloženému návrhu změny ÚP obdržel nesouhlas. 
V rámci řešené Změny č. 3 ÚP Olbramice se jedná o novou návrhovou plochu bydlení 
individuálního BI – Z3/1 a plochu TI – plochu pro vodní hospodářství TV-Z3/3, kvůli kterým 
je nutné vynětí ze zemědělského půdního fondu. K tomuto nesouhlasu proběhlo dohodovací 
jednání 25.10.2021 se zástupcem dotčeného orgánu (Ing. Frančík) se závěrem, že může zůstat 
rozsah navrhovaných ploch BI-Z3/1 a TV-Z3/3 při splnění těchto požadavků: bude znovu 
vyhodnocen stav území, kolik je úspěšně zainvestovaných pozemků z návrhových ploch pro 
výstavbu rodinných domů; v návrhu změny ÚP reagovat na aktuální Zprávu o uplatňování ÚP 
a zahrnout její výsledky do odůvodnění změny - uvést do souvislostí její propočtem 
deklarované malé využití stávajících návrhových ploch pro výstavbu RD a faktický stav 
na území obce, kdy není možné zakoupit pozemek za tímto účelem; zdůraznit v odůvodnění 
hledisko urbanistických souvislostí daného řešení, které při výběru navrhované lokality hrálo 
velký význam; záměr se nedotkne rozrůstání obce do volné krajiny. 
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Dále v rámci projednání návrhu Změny č.3 ÚP Olbramice obdržel pořizovatel záporné 
stanovisko od MMO OOŽP (viz kapitola 2. d) odst. „Stanoviska DO a vyjádření oprávněných 
investorů, uplatněných v rámci veřejného projednávání“). V průběhu listopadu 2021 až dubna 
2022 proběhla série jednání, emailové korespondence, úprav návrhu Změny č.3 ÚP Olbramice 
mezi dotčeným orgánem, projektantem a pořizovatelem. O průběhu jednání a provedených 
úpravách změny byl pořizovatelem proveden Záznam o dohodovacím jednání 
(SMO/229996/22). Úpravy se týkaly zejména zapracování „Plánu ÚSES správního obvodu 
ORP Ostrava“ do návrhu změny územního plánu. 
Opakované veřejné projednání návrhu změny proběhlo dne 1. 6. 2022. Ve lhůtě do 8.6. 2022 
mohly být k návrhu Změny č. 3 uplatněny stanoviska, námitky a připomínky. Pořizovatel 
obdržel celkem 10 stanovisek a 1 námitku oprávněného investora. Z toho jedno stanovisko bylo 
uplatněno po zákonné lhůtě.  
V souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona zaslal pořizovatel Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje jako příslušnému orgánu ochrany přírody žádost o vydání stanoviska 
k návrhu změny  podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.. Žádost byla odeslána dne 30. 6. 2022 spolu s odkazem na upravený návrh 
změny územního plánu . Pořizovatel obdržel toto stanovisko dne 27. 7. 2022 se závěrem, že 
krajský úřad nepožaduje zpracovat dodatečné vyhodnocení vlivů úprav návrhu Změny č.3 ÚP 
Olbramice na životní prostředí a že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  
Dále pořizovatel v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona obeslal dotčené orgány a 
nadřízený orgán územního plánování s návrhem vyhodnocení s žádostí o stanovisko k návrhu 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice. V rámci 
projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. 
V souladu s výsledky veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání, byly ve 
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny výsledky projednání a byl návrh Změny č. 3 
Územního plánu Olbramic upraven zpracovatelem dokumentace. Úpravy nebyly pořizovatelem 
vyhodnoceny jako podstatné (nové pojmenování vybraných limitů území) a proto byl návrh 
změny připraven k vydání v zastupitelstvu. 

Veřejné projednávání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic  
Konání veřejného projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úředních deskách 
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Olbramice. K veřejnému projednání návrhu 
Změny č. 3 pořizovatel přizval jednotlivě obec, pro kterou je změna pořizována, dotčené 
orgány, krajský úřad, sousední obce a oprávněné investory. Návrh změny byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 31. srpna 2021 do 7. října 2021 a to fyzicky na obecním úřadě 
v Olbramicích, na Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 425 a dále způsobem umožňující 
dálkový přístup na uložišti dat. Veřejné projednávání návrhu změny se konalo  
dne 30.9. 2021 v 17:00 na Obecním úřadu v Olbramicích. Za pořizovatele byl přítomen Ing. 
arch. Rostislav Čajánek, za zpracovatele Ing. arch. Miroslav Hudák a za obec se zúčastnili 
starosta obce Ing. Ladislav Bárta, určený zastupitel Ing. Pavel Hurník a Bc. Lenka Ješková. 
Veřejného projednání se účastnil jeden občan z řad veřejnosti. Veřejné projednání bylo 
ukončeno v 17:30. 

Opakované veřejné projednávání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic 
Konání veřejného projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úředních deskách 
Magistrátu města Ostravy a Obecního úřadu Olbramice. K veřejnému projednání návrhu 
Změny č. 3 pořizovatel přizval jednotlivě obec, pro kterou je změna pořizována, dotčené 
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orgány, krajský úřad, sousední obce a oprávněné investory. Návrh změny byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 2. května 2022 do 8. července 2022 a to fyzicky na obecním úřadě 
v Olbramicích, na Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 425 a dále způsobem umožňující 
dálkový přístup na uložišti dat. Veřejné projednávání návrhu změny se konalo  
dne 1.6. 2022 v 16:00 na Obecním úřadu v Olbramicích. Za pořizovatele byl přítomna Ing. arch. 
Rostislav Čajánek, za zpracovatele Ing. arch. Miroslav Hudák a za obec se zúčastnili starosta 
obce Ing. Ladislav Bárta, určený zastupitel Ing. Pavel Hurník a Bc. Lenka Ješková. Veřejného 
projednání se účastnil jeden občan z řad veřejnosti - pan Vašíček, který přišel diskutovat nad 
připomínkou svého souseda pana Plecáka (viz vyhodnocení připomínek v kapitole 6.). Veřejné 
projednání bylo ukončeno v 16:40. 

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
OLBRAMICE PODLE § 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 3 s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
aktualizace č. 1,2,3,4 a 5 (dále jen PÚR ČR) a konstatuje, že navrhované řešení je zpracováno 
v souladu s touto dokumentací. Projektant zpracoval podrobné vyhodnocení souladu Změny č. 
3 s PÚR ČR v kapitole h) Výsledek přezkoumání Změny č. 3 v bodě h1). Změna č. 3 ÚP 
Olbramice respektuje úkoly pro územní plánování stanovené ve vazbě na rozvojovou oblast 
OB2, republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území a záměr P13 (koridor pro 
plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Libhošť k obci Děhylov) vyplývající 
z řešení PÚR ČR. 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice se Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1, 3, 4 a 5. Změna č. 3 ÚP Olbramice 
respektuje zařazení území obce Olbramice do rozvojové oblasti OB2 a do oblasti specifických 
krajin. Ze ZÚR MSK vyplývá pro územní plán Olbramic nutnost zapracovat veřejně 
prospěšnou stavbu - PZ2 - VTL plynovod Libhošť – Děhylov a veřejně prospěšná opatření - 
prvky územního systému ekologické stability - regionální biocentra č. 237 a 255, regionální 
biokoridory č. 591, 592, 628. Projektant zpracoval podrobné vyhodnocení souladu Změny č. 3 
se ZÚR MSK v kapitole h) Výsledek přezkoumání Změny č.3 v bodě h1) s výsledkem, že návrh 
Změny č. 3 je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
V požadavcích na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování ploch a koridorů v ÚPD 
dotčených obcí je v ZÚR MSK jmenován následující záměr zasahující do území Olbramic: 2 
suché nádrže v povodí Polančice, které leží na území obcí Ostrava, Klimkovice, Olbramice v 
platném ÚP je navržena plocha W-O1 pro poldr, který zasahuje do území obce. Z Aktualizací 
č. 3, 4 a 5 ZÚR MSK nevyplývají pro území Olbramic žádné nové požadavky, které by měly 
být řešeny v ÚP této obce. K návrhu nebyly uplatněny připomínky sousedních obcí.  

b) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Změna č. 3 Územního plánu Olbramice je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování. Zpracovatel vyhodnotil tuto problematiku v odůvodnění změny v kapitole h) 
Výsledek přezkoumání Změny č. 3 v bodě h2). Změna č.3 aktualizací zastavěného území, 
dopravní a technické infrastruktury, úpravou podmínek využití ploch s rozdílným způsobem, 
návrhem zastavitelných ploch a úpravou ploch ÚSES nemění koncepci rozvoje navrženou v 
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platném ÚP. Změna č.3 přispěje k řešení úkolů územního plánování tím, že zaktualizovala stav 
a limity území, navrhla změny v území s ohledem na veřejný zájem, upravila podmínky využití 
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. Návrh dopravní a technické 
infrastruktury zlepší dopravní obsluhu území a vybavení zastavitelných ploch. 

c) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

Projektant vyhodnotil soulad Změny č. 3 Územního plánu Olbramice s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů v odůvodnění změny v kapitole h) Výsledek 
přezkoumání Změny č. 3 v bodě h.3). Pořizovatel návrh změny přezkoumal a zhodnotil,  
že návrh změny je zpracován v souladu s ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcími 
vyhláškami č. 500/2006 Sb., a č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obsahuje 
všechny náležitosti. 

d) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
popřípadě s výsledky řešení rozporů 

Návrh Změny č. 3 byl pořizován zkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního zákona. 
Dle § 55a odst. 2 písm. d) zajistil pořizovatel k návrhu obsahu změny stanovisko orgánu 
ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  
a zemědělství, příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb a v souladu s § 45i 
odst. 1 téhož zákona, vydal stanovisko č. j. 157187/2020  ze dne 21.12. 2020, ve kterém vyloučil 
vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.  
Dle § 55a odst. 2 písmene e) vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko č. j. 157185/2020  
ze dne 30.12. 2020, ve kterém konstatuje, že návrh Změny č. 3 Územního plánu Olbramice 
nebude posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ze stanovisek nevyplynul požadavek na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, ani 
požadavek na zpracování variant řešení. Změna se dále projednávala zkráceným postupem.  
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Stanoviska DO a vyjádření oprávněných investorů, uplatněných v rámci veřejného 
projednávání 
V zákonem stanovené lhůtě, pro uplatňování stanovisek, připomínek a námitek k projednávané 
Změně č. 3 ÚP Olbramice, obdržel pořizovatel celkem 10 stanovisek dotčených orgánů a 1 
vyjádření oprávněného investora. Po termínu pak bylo doručeno koordinované stanovisko 
Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství:  

1. Ministerstvo vnitra České republiky, odbor správy majetku  
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX 
3. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 
4. Obvodní báňský úřad, pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
5. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy 
6. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro MSK 
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
8. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví 
9. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 

a státního odborného dozoru 
10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
11. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
12. Ředitelství silnic a dálnic ČR (oprávněný investor) 

 
Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření oprávněných investorů jsou vyhodnocena 
dále v textu. V rámci projednání s dotčenými orgány byl ze strany Krajského úřadu MSK, 
odboru životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany ZPF zaslán nesouhlas s návrhem 
změny územního plánu. Dále ze strany Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního 
prostředí na úseku Ochrany přírody bylo zasláno záporné stanovisko k návrhu změny územního 
plánu. V souladu s ustanovením § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, pořizovatel v obou případech provedl dohodovací jednání s následným 
opakovaným veřejným projednáním změny územního plánu. 

1. Ministerstvo vnitra České republiky, odbor správy majetku (č.j. SMO/620421/21) 
Dotčený orgán uplatnil stanovisko v zákonem stanovené lhůtě. Ministerstvo vnitra ČR je 
dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V 
souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k návrhu změny č. 3 Územního 
plánu Olbramice nemáme připomínky z hlediska zájmů sledovaného jevu 82a (elektronické 
komunikační zařízení), pokud bude dodržena ochrana stávajícího RRL spoje Ministerstva 
vnitra ČR ve smyslu omezení výšky budoucí zástavby. Omezení se týká pozemků p.č. 519, p.č. 
656, p.č. 657, p.č. 659, p.č. 683, p.č. 689 v k.ú. Olbramice. Informace o zájmovém území je 
obsahem datové báze územně analytických podkladů.  
 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Limit území na ochranu stávajícího 
RRL spoje Ministerstva vnitra ČR je v návhu Změny č. 3 ÚP Olbramice obsažen. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (č.j. SMO/614051/21) 
Dotčený orgán uplatnil stanovisko v zákonem stanovené lhůtě.  Ministerstvo jako dotčený 
orgán podle § 55b odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona 
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č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
geologických pracích“), sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

3. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (č.j. SMO/618372/21) 
 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO – OOŽP) uplatnil 
své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Vzhledem k pravomocem svěřeným odboru ochrany životního prostředí je předložené 
vyjádření rozděleno do 5 částí – ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana 
přírody, lesní hospodářství a ochrana ovzduší a odpadové hospodářství. Každá tato část 
posuzuje předložený návrh změny územního plánu dle svěřené ochrany veřejných zájmů 
upravené příslušnými právními předpisy. 

I. Ochrana vod 
MMO OOŽP dává k „Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního 
plánu Olbramice“ kladné stanovisko. 
 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

II. Ochrana zemědělského půdního fondu 
Dle ust. § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  
ve znění pozdějších předpisů, je příslušným orgánem pro vydání stanoviska Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. Příslušný dotčený orgán byl v rámci veřejného projednání obeslán a 
jeho stanovisko je vyhodnoceno dále v textu. 

III. Ochrana přírody 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, příslušný dle ust. § 77 odst. 1 písm. 
q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 114/1992 Sb.), dává návrhu změny č. 3 Územního plánu (dále jen ÚP) Olbramice v 
rámci veřejného projednání záporné stanovisko. 
Na základě záporného stanoviska zpracoval projektant změny Ing. arch. Miroslav Hudák 
upravený návrh změny. Byly provedeny tyto úpravy: 
Výkresová část 
Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES bylo upraveno tak, aby bylo v souladu s Plánem ÚSES 
správního obvodu ORP Ostrava včetně rozlišení existujících částí prvků ÚSES a částí 
chybějících - navržených k založení. Ve výkresu I.B.1. Výkres základního členění území byly 
navrženy ke zrušení plochy pro založení prvků ÚSES, protože se jedná o prvek, který není 
nutnou součástí tohoto výkresu. 
Textová část 
Byly upraveny kapitoly I.A.5.2. a I.A.6. stanovující koncepci ÚSES, upravující podmínky 
realizace prvků ÚSES, možnosti využití ploch přírodních PP a byla doplněna nebo upravena 
podmínka pro plochy silniční dopravy DS, plochy a koridory technické infrastruktury T, plochy 
vodní a vodohospodářské W, plochy krajinné zeleně KZ, plochy zemědělské Z a plochy lesní 



Stránka 9 z 54 
 

L v částech těchto ploch dotčených vymezením ÚSES. Bylo doplněno odůvodnění ÚSES ve 
vztahu k Plánu ÚSES správního obvodu ORP Ostrava. Kapitolu I.A.7. nebylo nutné upravovat 
kvůli úpravě vymezení prvků ÚSES, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
Bylo doplněno odůvodnění nutnosti záborů zemědělského půdního fondu pro zastavitelné 
plochy BI-Z3/1 a TV-Z3/3. 
Provedené úpravy byly odsouhlaseny. 
Pořizovatel provedl „Záznam o dohodovacím jednání  -  úpravy návrhu Změny č. 3 Územního 
plánu Olbramice před konáním opakovaného veřejného projednání“ ze dne 25. 4. 2022 (č.j. 
SMO/229996/22/ÚPaSŘ/Čaja). Návrh změny byl s dotčenými orgány znovu projednán 
v opakovaném veřejném projednání. 

IV. Lesní hospodářství 
MMO OOŽP jakožto věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů dle § 48 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dává dle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Změny č. 
3 Územního plánu Olbramice v rámci veřejného projednání kladné stanovisko. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

V. Odpadové hospodářství 
MMO OOŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 146 
odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dává k návrhu Změny č. 3 Územního 
plánu Olbramice kladné stanovisko. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

4. Obvodní báňský úřad, pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (č.j. 
SMO/509361/21) 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého s působností k 
vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších 
předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 52 zákona odst. 1 č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy ve 
shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém nemá připomínky k návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

5. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy ( SMO/509136/21) 
Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, bylo doručeno dne 31. 8. 2021 oznámení útvaru 
hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrátu města Ostravy, se žádostí o vydání stanoviska 
k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, 
jako úřad obce s rozšířenou působností věcně příslušný podle § 40 odstavce 4 písmene d) 
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zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a místně 
příslušný podle § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 
ust. § 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, k návrhu 
Změny č. 3 Územního plánu Olbramice nemá námitky. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

6. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro MSK (č.j. SMO/564755/21) 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, dále také „KVS 
SVS pro MS kraj“, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 
písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění (dále jen „veterinární zákon“), obdržela dne 31. 08. 2021 
a vede pod číslem jednacím SVS/2021/105501-T Vaše „Oznámení o konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice“. KVS SVS pro MS kraj 
neuplatňuje připomínky k návrhu změny.  
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

7. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě (č.j. SMO/570417/21) 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 
/2000 Sb. a § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), posoudila podání posoudila podání Magistrátu města Ostravy, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, ze dne 31.8.2021, ohledně oznámení a výzvy k vyjádření v rámci 
projednávání návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice zkráceným postupem a výzvy k 
uplatnění stanovisek. Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst.2, písm. j) zákona 
č.258/2000 Sb., ve spojení s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu (stavební zákon), vydává toto stanovisko: S návrhem Změny č.3 Územního plánu 
Olbramice souhlasí bez připomínek. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 
8. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví (č.j. SMO/570184/21) 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství 
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci podle ustanovení §55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující 
stanovisko. S návrhem Změny č. 3 Územního plánu Olbramice souhlasíme. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
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9. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru (č.j. SMO/576887/21) 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, 
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu 
s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné stanovisko k 
předložené územně plánovací dokumentaci. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 
10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (č.j. SMO/594255/21) 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán podle ustanovení § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), posoudil výše 
uvedenou dokumentaci, předloženou dne 30. srpna 2021. Na základě posouzení dané 
dokumentace vydává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s 
ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Ze stanoviska nevyplývá žádná 
úprava návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 
11. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. SMO/632005/21) 
Krajský úřad uplatnil stanovisko po termínu. Stanoviska měla být uplatněna dle zákonem 
stanovené lhůty nejpozději 7.10.2021. Pořizovatel obdržel stanovisko dne 12. 10. 2021 Dle § 
55b odst. 2 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům nepřihlíží. Přesto 
pořizovatel stanovisko prověřil a vyhodnotil. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto 
jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad 
hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydal, k návrhu změny č. 3 územního plánu 
(ÚP) Olbramice, koordinované stanovisko. 

K jednotlivým bodům: 
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 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je 
krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 3 ÚP Olbramice, zpracovaného pro 
veřejné projednání a projednávaného zkráceným postupem. Dle § 40 odstavec 3) písmeno 
f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, krajský 
úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy. Předložený návrh změny č. 3 Územního plánu Olbramice, zpracovaný pro veřejné 
projednání a projednávaný zkráceným postupem respektuje stávající komunikační síť, která 
je tvořena průchodem D1 a komunikačním křížením tahů silnic III. třídy (III/4654, 
III/46414, III/46416, III/46417). Návrhové prvky na silniční síti III. třídy se změnou č. 3 
ÚP Olbramice nemění. V souvislosti s uvedeným krajský úřad konstatuje, že stanovisko k 
předloženému návrhu změny č. 3 ÚP Olbramice nevydává. 
 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
Veřejné zájmy, chráněné zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nejsou návrhem změny č. 3 ÚP Olbramice ve fázi veřejného 
projednání dle § 55b stavebního zákona dotčeny, jelikož předloženým návrhem změny č. 3 
ÚP Olbramice nejsou umisťovány rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. 
 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko 
nevydává. Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a 
regulačním plánům obcí, s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. Úřad obce s rozšířenou působností byl v rámci veřejného 
projednání obeslán a stanovisko uplatnil. 
 

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále zákon 
o odpadech) a stanovisko nevydává. Dle § 146 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech vydává 
stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska 
odpadového hospodářství obecní úřad obce s rozšířenou působností. Úřad obce s rozšířenou 
působností byl v rámci veřejného projednání obeslán a stanovisko uplatnil.  
 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Z hlediska veřejných zájmů, vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí 
krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny, krajský úřad 
souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 3 Územního plánu Olbramice v etapě řízení – 
veřejné projednání dle § 55b. 
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V části I.A.5.2. Návrh ploch pro vymezení územního systému ekologické stability (dále jen 
"ÚSES") dochází k doplnění podmínek stanovených k jeho ochraně, konkrétně: 
- plochy určené pro biokoridory musí být chráněny z hlediska zachování jejich 

průchodnosti. Je možné v nich umisťovat dopravní a technickou infrastrukturu, která 
nezpůsobí jejich přerušení, případně zajistí průchodnost jiným opatřením (zvětšení 
kapacity mostu, zlepšení technických parametrů propustku, navržením vhodného 
technického řešení – podchod, nadchod apod.). Stavby dopravní a technické 
infrastruktury nesmí snižovat dosažený stupeň ekologické stability prvků ÚSES. 
(odrážka 1.3.)  

- v plochách vymezených pro ÚSES realizovat opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti 
ÚSES (revitalizace, renaturace, výsadby autochtonních druhů, probírky, samovolná 
sukcese, zatravnění, rekultivace ploch po těžbě nerostných surovin apod.). (odrážka 
1.4.)  

- v plochách vymezených pro ÚSES realizovat opatření k hospodaření v daných plochách 
– zemědělství, lesnictví apod., která nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, 
zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES. (odrážka 1.5.)  

Krajský úřad dospěl k závěru, že doplněním výše uvedených podmínek nedojde k 
negativnímu ovlivnění Územním plánem Olbramice vymezených prvků ÚSES. V území 
dotčeném návrhem změny č. 3 Územního plánu Olbramice se nenachází zvláště chráněná 
území ani jejich ochranná pásma, ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 
 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle kompetencí 
vymezených § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh změny č. 3 územního plánu 
Olbramice, a to ve smyslu postupů vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona, vyhlášky č. 
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a 
současně i Metodického pokynu MŽP OOLP 1067/96 k odnímání zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 
Krajský úřad na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem, týkajícím se 
zájmů ochrany zemědělského půdního fondu (ploch vymezených pod ozn. BI- Z 3/1 a TV 
- Z3/3), nesouhlasí. 
Zájmem ochrany zemědělského půdního fondu je (z hlediska posuzování možností 
stavebního rozvoje sídelních celků) optimalizovat požadavky předpokládaných záborů 
zemědělské půdy tak, aby byl uplatněn postup vymezený § 5 odst. 1 uvedeného zákona, 
tedy uplatněno řešení vhodné i z hlediska ochrany této složky životního prostředí. Krajský 
úřad konstatuje, že se zde jedná o zemědělskou půdu II. třídy ochrany s intenzifikačními 
opatřeními (melioracemi). Zde je nezbytné připomenout ust. § 4 odst. 3 uvedeného zákona, 
kdy je možné takto kvalitní zemědělskou půdu uvolnit jen za předpokladu prokázání 
veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.  
Předložené podklady, odůvodnění předkládaného návrhu (str. 17 - část e) Vyhodnocení 
předkládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond) uvádí, že dosud 
projednané možnosti pro zástavbu nejsou ze spekulativních důvodů vlastníků pozemků 
dostupné. Zde je nezbytné poznamenat, že zde projektant podrobně nevyhodnotil zmíněný 
veřejný zájem, a také do jaké míry byly např. zvažovány postupy zpětného převedení těchto, 
dlouhodobě stavebně nevyužitých ploch na funkci související s druhovým zařazením 
(zemědělská půda), což není v rozporu ani s postupy vyplývajícími z právní úpravy zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.  
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Pokud se týká vyhodnocení tohoto stavu, a to i ve spojitosti s případným návrhem 
variantního řešení s využitím zemědělské půdy horší kvality, je potřebné tyto aspekty 
předložit zdejšímu správnímu orgánu k posouzení tak, aby bylo uplatněno řešení vhodné i 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 
Na základě záporného stanoviska uspořádal pořizovatel dne 25. 10. 2021 dohodovací 
jednání. Se zástupcem dotčeného orgánu Ing. Frančíkem, projektantem změny územního 
plánu Ing. arch. Hudákem a zástupci obce Olbramice Bc. Ješkovou a Ing. Hurníkem byly 
podrobně projednány důvody udělení nesouhlasu, stanovisko obce a odborný názor 
projektanta změny územního plánu. Závěrem dohodovacího jednání bylo konstatováno, že 
při odejmutí ploch zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany musí být v návrhu 
změny  územního plánu dostatečně zdůvodněn jejich veřejný zájem. Rozsah navrhovaných 
ploch BI-Z3/1 a TV-Z3/3 může v návrhu Změny č.3 ÚP Olbramice zůstat při splnění těchto 
požadavků: 
- Znovu vyhodnotit stav území, kolik je úspěšně zainvestovaných pozemků z návrhových 

ploch pro výstavbu rodinných domů, 
- V návrhu změny ÚP reagovat na aktuální Zprávu o uplatňování ÚP a zahrnout její 

výsledky do odůvodnění změny - uvést do souvislostí její propočtem deklarované malé 
využití stávajících návrhových ploch pro výstavbu RD a faktický stav na území obce, 
kdy není možné zakoupit pozemek za tímto účelem, 

- Zdůraznit v odůvodnění hledisko urbanistických souvislostí daného řešení, které při 
výběru navrhované lokality hrálo velký význam. Záměr se nedotkne rozrůstání obce do 
volné krajiny. 

Požadavky byly projektantem do návrhu změny č. 3 Územního plánu Olbramic 
zapracovány. Pořizovatel provedl „Písemný záznam o průběhu dohodovacího jednání 
Změny č. 3 Územního plánu Olbramice“, konaném dne 25. 10. 2021 ze dne 25.10. 2022 
(č.j. SMO/689280/21/ÚPaSŘ/Čaja). Návrh změny byl s dotčenými orgány znovu projednán 
v opakovaném veřejném projednání. 
 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí. Návrh územně 
plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z 
něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související 
Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 
 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci 
závažných havárií) 
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 
podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny. Na území obce není žádný objekt zařazený 
do skupiny A či B dle uvedeného zákona. 
 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 
Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí). Změna č. 3 ÚP Olbramice neobsahuje vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad 
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tedy nevydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí 
a není dotčeným orgánem při jeho pořizování. 

Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Z bodu věnovaném stanovisku dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyplynuly 
požadavky na úpravu návrhu změny územního plánu, které byly projektantem zapracovány. 
Změny návrhu byly pořizovatelem znovu projednány na opakovaném veřejném projednání a 
pořizovatel obdržel nové souhlasné stanovisko dotčeného orgánu. Z dalších bodů stanoviska 
nevyplývá žádný požadavek na úpravu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. 
 
12. Ředitelství silnic a dálnic ČR (oprávněný investor), (č.j. SMO/602335/21) 
Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Olbramice 
sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný 
investor), následující: důvodem pořízení změny č. 3 ÚP je především prověření územních 
rezerv a veřejně prospěšných staveb navržených v platném ÚP, prověření podnětů na provedení 
změn v území, aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch a úprava podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby odpovídaly současným potřebám obce.  Z 
hlediska našich zájmů je územím obce Olbramice vedena dálnice D1, která je v řešeném území 
stabilizována. Dálnice D1 není předmětným návrhem Změny č. 3 ÚP Olbramice dotčena. 
Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu Změny č. 3 územního plánu Olbramice 
námitky. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou námitku na vědomí. Z námitky nevyplývá žádná úprava 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 
Stanovisko krajského úřadu dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona (č.j. SMO710430/21) 
Pořizovatel předložil krajskému úřadu v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona návrh 
Změny č. 3 Územního plánu Olbramice z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad Moravskoslezského kraje uplatnil své stanovisko 
v zákonem stanovené lhůtě a uvádí, že neshledal nedostatky.  
1. Posouzení z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
ÚP Olbramice je vzhledem k okolním obcím koordinován a Změna č. 3 tuto koncepci nemění. 
Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy nemá krajský úřad k 
návrhu Změny č. 3 připomínek. Při projednávání návrhu změny sousední obce neuplatnily 
žádné připomínky. 
2. Posouzení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 
Pro území obce Olbramice je závazná Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3, 4 a 5, tj. ve znění účinném od 1. 9. 2021 (dále jen „APÚR ČR“). 
Řešené území se nachází z hlediska APÚR ČR v metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2. 
Záměr P13 – koridor pro plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Libhošť k obci 
Děhylov, který pro obec Olbramice vyplývá, je upřesněn Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 5 i ÚP Olbramice.  
APÚR ČR jsou stanoveny republikové priority územního plánování, které jsou závazné jak pro 
územně plánovací dokumentace, tak pro rozhodování o změnách v území. S ohledem na obsah 
řešení Změny č. 3 jsou dotčeny republikové priority č. 20 a 20a – je zajištěna migrační 
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propustnost krajiny pro volně žijící živočichy, plochy pro bydlení navrhované Změnou č. 3 
navazují na zastavěné území obce. Je zajištěna návaznost jednotlivých biokoridorů na území 
sousedních obcí; č. 24 – Změna č. 3 vymezuje koridory pro dopravní i technickou infrastrukturu 
v návaznosti na nové zastavitelné plochy; č. 25 a 26 – Změnou č. 3 nejsou vymezovány nové 
zastavitelné plochy v sesuvném území či území s riziky eroze a v záplavovém území. Změna 
č. 3 je v souladu s republikovými prioritami APÚR ČR.  
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou pro obec Olbramice Zásady územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 5, tj. ve znění účinném od 31. 7. 
2021 (dále jen „AZÚR MSK“). Předmětem Aktualizace č. 5 je doplnění využití stávajícího 
koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální distribuční soustavy v Ostravě, 
tzn. že území obce Olbramice není touto aktualizací dotčeno. 
Dle AZÚR MSK je obec Olbramice zařazena do rozvojové oblasti republikového významu 
OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava. Změna č. 3 respektuje priority vyplývající z AZÚR 
MSK. Nové zastavitelné plochy určené pro bydlení jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné 
území obce. Plochy bydlení jsou navrhovány s odpovídající technickou a dopravní 
infrastrukturou, jsou vytvořeny podmínky pro retenci srážkových vod v území. Změna č. 3 
nenavrhuje zastavitelné plochy do lokalit ohrožených sesuvem nebo v záplavovém území.  
Z AZÚR MSK vyplývají pro obec následující záměry:  
 PZ2-VTL plynovod Libhošť – Děhylov – zdvojení stávajícího VTL plynovodu DN 700  
 regionální biocentrum 255 Údolí Polančice a 237 U Bravantic  
 regionální biokoridor 591, 592, 602 a 628.  
 dvě suché nádrže v povodí Polančice.  
Výše uvedené záměry jsou zapracovány do ÚP Olbramice, jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby a opatření a Změna č. 3 je nemění.  
AZÚR MSK je území obce Olbramice zařazeno do oblasti specifických krajin Nízkého 
Jeseníku B-10 Kyjovice – Pustá Polom a B-11 Oderské vrchy, do oblasti specifických krajin 
Moravské brány D-01 Klimkovice - Suchdol a do přechodového pásma 51. Krajský úřad 
posoudil soulad Změny č. 3 s podmínkami vztahujícími se k těmto krajinám (relevantními pro 
obec Olbramice) a zjistil následující:  
 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní venkovskou strukturu osídlení. 
Nová výstavba v ÚP Olbramice je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a územní 
plán stanovuje podmínky pro zachování struktury a charakteru stávající rozptýlené zástavby. 
Změna č. 3 tuto koncepci nemění. Plošný rozsah nové zástavby je dle prognózy přiměřený 
vzhledem k očekávanému růstu počtu obyvatel.  
 Vyloučit či omezit zásahy (rekreační funkce, stavební činnost včetně staveb technické a 
dopravní infrastruktury) do niv a porostů lužních lesů. Změnou č. 3 nejsou navrženy zásahy do 
lesních porostů. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby nezasahovaly do údolní nivy 
potoka. Z terénních důvodů do nivy toku zasahují pouze koridory technické infrastruktury pro 
kanalizaci.  
 Ochránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před sní-žením jejich 
vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou zástavbou. Změnou č. 3 není navržena žádná 
zastavitelná plocha ani stavba, která by snížila vizuální význam místní kulturní dominanty - 
kostela.  
 Chránit a posilovat strukturu nelesní rozptýlené zeleně v zemědělské krajině s cílem oslabit 
význam velkého měřítka liniových tras páteřních sítí dopravní a technické infrastruktury 
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(dálnice, rychlostní silnice, koridorové celostátní železniční tratě, elektrická vedení 400 kV) 
vizuálním rozčleněním krajinného koridoru. Podmínky využití ploch v ÚP Olbramice umožňují 
realizaci nelesní rozptýlené zeleně v zemědělské krajině a Změna č. 3 danou koncepci nemění.  
 Chránit a posilovat funkci skladebných částí ÚSES, zejména v křížení s tělesem dálnice 
D47/D1 z důvodu zajištění propojení oblasti Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd napříč 
urbanizovaným územím Oderského úvalu. ÚP Olbramice vymezuje na území obce systém 
ÚSES a Změna č. 3 jej nemění.  
Změna č. 3 není v rozporu s podmínkami vztahujícími se k výše uvedeným typům krajin.  
AZÚR MSK jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území. Na území obce Olbramice jsou mezi hodnoty území 
zařazeny:  
 Lázeňské areály v Klimkovicích a Karviné – Darkově, kvalitní prostředí ve spojení se zdroji 
přírodních minerálních vod.  
 Funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace.  
ÚP Olbramice jsou respektovány kritéria a podmínky pro rozhodování v územích vymezených 
hodnot, jsou respektovány limity vyplývající z přírodních zdrojů lázeňského místa Klimkovice. 
Změna č. 3 danou koncepci nemění. 
Krajský úřad posoudil návrh Změny č. 3 Územního plánu Olbramice v souladu s 
ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona z hlediska koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že z těchto hledisek nemá 
připomínky. 
AZÚR MSK jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Na území obce Olbramice jsou mezi hodnoty 
území zařazeny:  
 Lázeňské areály v Klimkovicích a Karviné – Darkově, kvalitní prostředí ve spojení se zdroji 
přírodních minerálních vod.  
 Funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace.  
ÚP Olbramice jsou respektovány kritéria a podmínky pro rozhodování v územích vymezených 
hodnot, jsou respektovány limity vyplývající z přírodních zdrojů lázeňského místa Klimkovice. 
Změna č. 3 danou koncepci nemění. 
Krajský úřad posoudil návrh Změny č. 3 Územního plánu Olbramice v souladu s 
ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona z hlediska koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že z těchto hledisek nemá 
připomínky. 
Pořizovatel a určený zastupitel berou stanovisko na vědomí. Z výše uvedeného nevyplývá 
žádný požadavek na úpravu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. 
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Stanoviska DO a vyjádření oprávněných investorů, uplatněných v rámci opakovaného 
veřejného projednávání 
V zákonem stanovené lhůtě, pro uplatňování stanovisek, připomínek a námitek k projednávané 
Změně č. 3 ÚP Olbramice, obdržel pořizovatel celkem 9 stanovisek dotčených orgánů a 1 
vyjádření oprávněného investora. Po termínu pak bylo doručeno stanovisko Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje:  

1. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
2. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 
3. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX 
4. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
5. Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu 
6. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy 
7. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
10. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor územních zájmů a státního odborného 

dozoru 
11. NE4GAS, s.r.o. (oprávněný investor) 

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření oprávněných investorů jsou vyhodnocena 
dále v textu. V rámci opakovaného projednání s dotčenými orgány nebyly řešeny žádné 
rozpory podle ustanovení §136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (č.j. SMO/345889/22) 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje uplatnil stanovisko po termínu. Stanoviska 
měla být uplatněna dle zákonem stanovené lhůty nejpozději 8. 6. 2022. Pořizovatel obdržel 
stanovisko dne 9.6. 2022. Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona se k později uplatněným 
stanoviskům nepřihlíží. Přesto pořizovatel stanovisko prověřil a vyhodnotil. 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán podle ustanovení § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), posoudil výše 
uvedenou dokumentaci, předloženou dne 27. dubna 2022. Na základě posouzení dané 
dokumentace vydává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s 
ustanovením § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů souhlasné stanovisko.  
Předložená dokumentace není v rozporu s chráněnými zájmy z hlediska civilní ochrany a 
ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vycházel při vydání 
stanoviska ze zákona o IZS a z § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

2. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (č.j. SMO/336713/22) 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO – OOŽP) uplatnil 
své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Vzhledem k pravomocem svěřeným odboru ochrany životního prostředí je předložené 
vyjádření rozděleno do 5 částí – ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana 
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přírody, lesní hospodářství a ochrana ovzduší a odpadové hospodářství. Každá tato část 
posuzuje předložený návrh změny územního plánu dle svěřené ochrany veřejných zájmů 
upravené příslušnými právními předpisy. 
  
I. Ochrana vod 
MMO OOŽP, příslušný dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 27.04.2022 „Oznámení o konání 
opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice“.  
MMO OOŽP nemá z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k návrhu Změny č. 3 Územního plánu 
Olbramice připomínky. 
 
II. Ochrana zemědělského půdního fondu  
Dle ust. § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu k 
vydání stanoviska dle ust.§ 5 odst. 2 cit. zákona k projednání návrhu Změny č. 3 Územního 
plánu Olbramice Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Příslušný dotčený orgán byl v rámci 
veřejného projednání obeslán a jeho stanovisko je vyhodnoceno dále v textu. 
 
III. Ochrana přírody  
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, příslušný dle ust. § 77 odst. 1 písm. 
s) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 114/1992 Sb.), dává k návrhu Změny č. 3 Územního plánu (dále jen ÚP) Olbramice 
pro opakovaného veřejného projednání, kladné stanovisko. 
MMO OOŽP vydal k návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice v rámci veřejného projednání dne 6. 
října 2021 pod sp. zn.: S-SMO/490554/21/OŽP/4 záporné stanovisko, neboť vymezení 
územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) v ÚP Olbramice nebylo v rámci 
předložené změny č. 3 ÚP Olbramice uvedeno do souladu s „Plánem ÚSES správního obvodu 
ORP Ostrava“ – a to jak v grafické, tak v textové části (v grafické části nebylo vymezení ÚSES 
upraveno vůbec, v textové části bylo upraveno pouze částečně).  
Dne 27. dubna 2022 byl MMO OOŽP doručen návrh změny č. 3 ÚP Olbramice, která je 
pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55a, § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný pro opakované veřejné 
projednání.  
MMO OOŽP konstatuje, že v návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice, který je zpracován pro 
opakované veřejné projednání, je již ÚSES v souladu s „Plánem ÚSES správního obvodu ORP 
Ostrava“, a to jak v grafické, tak v textové části předloženého návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice, 
a tento návrh pro opakované veřejné projednání je tudíž v souladu se zájmy chráněnými 
zákonem č. 114/1992 Sb., které jsou v kompetenci MMO OOŽP. 
 
IV. Lesní hospodářství  
MMO OOŽP jakožto věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dává podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Změny č. 
3 Územního plánu Olbramice v rámci opakovaného veřejného projednání kladné stanovisko. 
MMO OOŽP konstatuje, že předložený návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a proto vydal kladné stanovisko. 
 
V. Odpadové hospodářství  
MMO OOŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 146 odst. 
1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dává k návrhu 
Změny č. 3 Územního plánu Olbramice kladné stanovisko. 
Stanoviska bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanovisek nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

3. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (SMO/336713/22) 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO – OOŽP) uplatnil 
své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 
obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání 
výše uvedeného návrhu. 
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55b odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), sděluje po prostudování návrhu, že k němu 
nemá žádné připomínky. 
Ministerstvo konstatuje, že v platném znění územního plánu obce Olbramice jsou správně 
zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické 
stavby území (poddolované a sesuvné území), která se nacházejí na území obce. Oprávněnost 
požadavku na zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále jen 
„ÚPD“) a povinnost úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné 
ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

4. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (SMO/293382/22) 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje uplatnil své stanovisko k návrhu Změny č. 3Územního 
plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto 



Stránka 21 z 54 
 

jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad 
hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává, v rámci opakovaného veřejného 
projednání, k návrhu změny č. 3 územního plánu (ÚP) Olbramice, resp. k jeho částem řešení, 
které byly od předchozího veřejného projednání změněny, toto koordinované stanovisko: 
 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na území obce 
se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným 
orgánem státní památkové péče ve smyslu § 28 odst. 2 písm. c) zákona o státní památkové péči. 
Úřad obce s rozšířenou působností byl v rámci veřejného projednání obeslán a stanovisko 
uplatnil.  
 
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 3 ÚP Olbramice, upravenému na 
základě pokynů, vyplývajících z veřejného projednání. Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad 
uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
Předložený návrh změny č. 3 ÚP Olbramice, který byl upraven na základě pokynů 
vyplývajících z veřejného projednání se řešení silnic II. a III. třídy přímo nedotýká, a proto 
krajský úřad ve vztahu k uváděné kompetenci stanovisko nevydává. Předmětem úpravy jsou 
pokyny týkající se prvků ÚSES. 

 
 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Veřejné zájmy chráněné dle §48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou předloženým 
návrhem změny č. 3 ÚP Olbramice ve fázi opakovaného veřejného projednání dle § 55b 
stavebního zákona dotčeny.  Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Předloženým návrhem 
změny č. 3 územního plánu Olbramice nejsou rekreační a sportovní stavby na PUPFL 
umísťovány. 
 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a stanovisko nevydává.  
Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním 
plánům obcí, s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Úřad obce s rozšířenou působností byl v rámci veřejného projednání 
obeslán a stanovisko uplatnil. 
 
 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a stanovisko 
nevydává. Podle § 146 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech vydává stanovisko k územním 
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plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Úřad obce s rozšířenou působností byl v rámci 
veřejného projednání obeslán a stanovisko uplatnil. 
 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska veřejných zájmů vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí krajský úřad 
podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona o ochraně přírody a krajiny, krajský úřad souhlasí s 
předloženým upraveným návrhem změny č. 3 ÚP Olbramice. Krajský úřad dospěl k závěru 
že vymezení skladebných prvků územního systému ekologické stability dle návrhu Změny č. 3 
ÚP Olbramice v etapě řízení - opakované veřejné projednání, respektuje prostorové i funkční 
požadavky na jednotlivé skladebné prvky dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje. V území dotčeném návrhem Změny č. 3 ÚP Olbramice se nenachází zvláště chráněná 
území ani jejich ochranná pásma, ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 
 
 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný k posuzování 
územních plánů a jejich změn, dle kompetencí daných § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený 
návrh, dle postupů vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a současně i metodického 
pokynu MŽO OOLP/1067/96 k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a s předloženým 
návrhem souhlasí. Krajský úřad posoudil předložené, konstatuje, že zde jsou z hlediska zájmů 
ochrany zemědělské půdy vymezeny plochy Z3/1 BI, Z3/3 TV , které zdejší správní orgán 
vyhodnotil ve smyslu předpokládaného záboru, kvalitativního ukazatele, navrhovaného 
funkčního využití i situování záměru do území v závislosti na postupy dané § 4 odst. 1 písm. c) 
uvedeného zákona. V daném případě je možno konstatovat, že zde nedochází k úpravám 
odlišným od předchozího postupu projednání. Plocha pro bydlení Z3/1 BI je vklíněná mezi 
komunikací a stávající zástavbou, kde nedochází k narušení organizace zemědělského půdního 
fondu. Pokud se týká požadavku Z3/3 TV bylo přihlédnuto k nezbytné výměře pro účely 
zajištění čištění odpadních vod a technickým potřebám situování záměru v daném území. 
Zmíněný požadavek byl vyhodnocen i ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, a to z hlediska veřejného zájmu převažujícího nad zájem ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
 
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí se změnou územně 
plánovací dokumentace. Upravený návrh změny územně plánovací dokumentace není v 
rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle 
§ 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. 
 
 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 
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Veřejné zájmy, vyplývající ze č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které hájí krajský úřad 
podle § 49 odst. 2 tohoto zákona, nejsou dotčeny. Na území obce není žádný objekt zařazený 
do skupiny A či B dle uvedeného zákona. 
 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Návrh změny č. 3 ÚP 
Olbramice neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, krajský úřad tedy nevydává stanovisko k posouzení vlivů provádění 
územního plánu na životní prostředí a není dotčeným orgánem při jeho pořizování. 
 
Krajský úřad posoudil části návrhu změny ÚP, které byly od předchozího veřejného projednání 
změněny ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých zvláštních 
zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně 
plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté 
správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 
 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

5. Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu 
(SMO/236055/22) 

Magistrát města Ostravy uplatnil své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu 
Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát 
města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový 
zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 4 odst. 2, písm. b) a § 6 zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. c) památkového zákona a § 149 správního řádu, na základě 
výzvy č. j. SMO/226002/22/ÚPaSŘ/Čaja ze dne 27. 4. 2022, toto stanovisko: k předloženému 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice nemá Magistrát města Ostravy připomínky.  
Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 27. 4.2022 
výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. Po prostudování 
navrhované změny územního plánu dospěl Magistrát města Ostravy k závěru, že předloženou 
změnou územního plánu nebudou ohroženy jim chráněný veřejný zájem, jelikož změna se 
netýká nemovité kulturní památky – farního kostela sv. Bartoloměje. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
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6. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy (SMO/239774/22) 
Magistrát města Ostravy uplatnil své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu 
Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako úřad obce s rozšířenou působností věcně 
příslušný podle § 40 odstavce 4 písmene d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a ust. § 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti 
některých obcí do jiného okresu, k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice nemá 
námitky. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

 
7. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

(SMO/247241/22) 
Krajská veterinární správa uplatnila své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu 
Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, dále také „KVS 
SVS pro MS kraj“, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 
písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění (dále jen „veterinární zákon“), obdržela dne 27. 04. 2022 
a vede pod č.j. SVS/2022/057805-T Vaše oznámení konání opakovaného veřejného projednání 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. KVS SVS pro MS kraj s návrhem Změny č. 
3 Územního plánu Olbramice souhlasí.  
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování návrhu Změny č. 3 Územního plánu 
Olbramice, který je dálkově přístupný na adrese https://www.obecolbramice.cz/obcan/o-
olbramicich/uzemni-plan/. V předloženém návrhu je zmiňováno možné povolování staveb pro 
zemědělství. Na pozemcích a ve stavbách, kde by probíhala zemědělská prvovýroba, je nutné 
zajistit plnění požadavků daných veterinárním zákonem, zákonem č. 246/19992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání v platném znění, zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) v 
platném znění a souvisejících právních předpisů.  
KVS SVS pro MS kraj pro úplnost uvádí, že dle § 56 veterinárního zákona musí být 
podnikatelem, jde-li o stavbu nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru, tím, 
kdo bude stavbu nebo zařízení používat jako útulek pro zvířata, anebo k ukládání nebo 
spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, nebo tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat 
pro chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle zvláštního právního předpisu vyžádán 
závazný posudek Státní veterinární správy, který není správním rozhodnutím, ale je podkladem 
ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
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8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
(SMO/254930/22) 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje uplatnila své stanovisko k návrhu Změny 
č. 3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 
/2000 Sb. a § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), posoudila podání Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, ze dne 27.4.2022, ohledně oznámení a výzvy k vyjádření v rámci projednávání k 
upřesněnému návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice zkráceným postupem a výzvy k 
uplatnění stanovisek. Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst.2, písm. j) zákona 
č.258/2000 Sb., ve spojení s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu (stavební zákon), vydává toto stanovisko: s návrhem upřesněné Změny č.3 
Územního plánu Olbramice souhlasí bez připomínek. 
Na základě podání Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
ze dne 27.4.2022, a oznámení o konání veřejného jednání k upřesněnému návrhu Změny č.3 
Územního plánu Olbramice zkráceným postupem dle ustanovení § 55a, § 55b stavebního 
zákona, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví. Ke Změně č.3 Územního plánu Olbramice vydala Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kladné stanovisko dne 
22.9.202 č.j. KHSMS59845/2021/OV/HOK. Obsahem návrhu upřesněné Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice nejsou takové záměry, které by mohly přinášet významné negativní 
vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
(SMO/258852/22) 

Obvodní báňský úřad uplatnil své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice 
v zákonem stanovené lhůtě. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého s působností k 
vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 
pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 52 zákona odst. 1 č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu opatření 
obecné povahy ve shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém nemá připomínky 
k návrhu upravenému Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
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10. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor územních zájmů a státního odborného 
dozoru (SMO/281748/22) 

Ministerstvo obrany uplatnilo své stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice 
v zákonem stanovené lhůtě. 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo 
obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 
místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je 
závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu 
důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací 
dokumentace.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
- OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná 
se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 
území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb 
tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném 
pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany”.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o 
elektronických komunikacích. V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu) ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.  
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. 
(dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
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- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného 
návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.  
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s 
tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci 
předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu 
na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů 
v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 
 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Požadavky na zapracování úprav 
limitů MO jsou zapracovány do změny č. 3 ÚP Olbramice před vydáním v zastupitelstvu v této 
podobě: 
 
Výkresová část 

- V textu pod legendou koordinačního výkresu zapracována následující textová 
poznámka: „Celé území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany“. V původním textu poznámky je označen limit území starým 
názvem, došlo tedy k jeho přejmenování dle aktuálního stanoviska MO. 

- V textu legendy koordinačního výkresu vypuštěn následující text: „Zájmové území MO, 
ve kterém lze povolit nadzemní stavby o výšce větší než 50m n. terénem pouze na 
základě stanoviska MO“ a nahrazen novým textem: „Koridor RR směrů – zájmové 
území pro nadzemní stavby  s atributem výšky 100, ve kterém lze povolit výstavbu o 
výšce větší než 30m n. terénem pouze na základě stanoviska MO“ 

Textová část 

- V příslušných kapitolách obsahující limit území „Ochranné pásmo leteckých 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“ nahrazeno novým názvem limitu 
„Ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 
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- V příslušných kapitolách obsahující limit území „Zájmové území Ministerstva obrany, 
ve kterém lze povolit nadzemní stavby o výšce větší než 50m n. terénem pouze na 
základě stanoviska MO“ nahrazeno novým názvem limitu „Koridor RR směrů – 
zájmové území pro nadzemní stavby  s atributem výšky 100, ve kterém lze povolit 
výstavbu o výšce větší než 30m n. terénem pouze na základě stanoviska MO“ 

 
Požadavek, aby byla do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracována 
poznámka: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“ není odůvodněný, poznámka je již ve výkrese  
předloženého návrhu změny ÚP obsažena.  
Tyto úpravy limitů území MO nevyžadují opakování veřejného projednání Návrhu změny č. 3 
ÚP Olbramice. 
 

11. NET4GAS, s.r.o. (SMO/326318/22) 
Oprávněný investor uplatnil svou námitku k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice 
v zákonem stanovené lhůtě. 
K návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice máme následující připomínku, která je 
uplatňována v rámci §50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Požadujeme v koordinačním výkresu zpřesnit šířku koridoru pro plánovaný „VTL plynovod 
DN 700-1200 Libhošť – Děhylov“. Šířka koridoru pro plánovaný plynovod je stanovena na 400 
m viz. ZÚR Moravskoslezského kraje. Jedná se o požadavek vyplývající s platné legislativy. 
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Umístění staveb 
v bezpečnostním pásmu je dle §69 zákona č. 458/200 Sb., Energetický zákon, v platném znění, 
podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. 
Jedná se o vyjádření oprávněného investora k návrhu změny ÚP dle §52, odst. 2 stavebního 
zákona, který může k návrhu změny podávat námitky. Podání námitky bylo uplatněno písemně, 
Magistrátu města Ostravy bylo doručeno dne 3.6.2022, tj. ve lhůtě stanovené stavebním 
zákonem.  
Při zpracování ÚP Olbramice v roce 2017 došlo ke zpřesnění koridoru „VTL plynovod DN 
700-1200 Libhošť – Děhylov“, který je v platných ZÚR MSK navržen záměrně širší. Průběh 
koridoru byl v ÚP Olbramice řádně projednán. V rámci projednání Změny č. 1 ÚP Olbramice 
(zpracováno v roce 2019) pořizovatel obdržel vyjádření NET4GAS dne 30.1.2019, ve kterém 
je potvrzen záměr liniové trasy „VTL plynovod DN 700-1200 Libhošť – Děhylov“. Dále 
NET4GAS žádal o součinnost na názvosloví, trase a vymezení koridoru. Názvosloví bylo v ÚP 
obce upraveno. K vyhodnocení námitky k návrhu změny č. 1 nebyly ze strany NET4GAS 
připomínky. K návrhu Změny č. 2 (zpracováno v roce 2020) námitku ze strany NET4GAS 
pořizovatel neobdržel.  
Předmětem návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice nebyla problematika trasy „VTL plynovod DN 
700-1200 Libhošť – Děhylov“ řešena. Návrh Změny č. 3 je projednáván v rozsahu měněných 
částí ve smyslu ustanovení § 55 odst. 6 stavebního zákona. Pokud NET4GAS považuje způsob 
zapracování tohoto koridoru v ÚPD obce za nedostatečné, může jako oprávněný investor podat 
podnět na novou změnu ÚP Olbramice. Námitce se v rámci projednání Změny č. 3 ÚP 
Olbramice nevyhovuje. 



Stránka 29 z 54 
 

Návrh rozhodnutí o námitce byl pořizovatelem zpracován v Návrhu vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice, který byl projednán s určeným 
zastupitelem a dopisem „Žádost o stanovisko dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. k 
návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice“ č.j. 
SMO/443754/22 s dotčenými orgány a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem 
územního plánování a stavebního řádu. K návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu 
Změny č. 3 Územního plánu Olbramice nebylo zasláno pořizovateli nesouhlasné stanovisko. 
Vyhodnocení stanovisek k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice je uvedeno v následujícím textu. 
  
Stanoviska DO a nadřízeného orgánu územního plánování dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb, uplatněných k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č.3 
Územního plánu Olbramice 
 
V zákonem stanovené lhůtě, pro uplatňování stanovisek, k návrhu vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice, obdržel pořizovatel celkem 9 stanovisek 
dotčených orgánů a 1 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování :  

1. Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu 
2. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy 
3. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
5. Statní úřad pro jadernou bezpečnost 
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
7. Krajský úřad MSK, odbor územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán 

územního plánování) 
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX 
9. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 
10. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., jsou vyhodnocena dále v textu. V rámci projednání 
s dotčenými orgány nebyly řešeny žádné rozpory podle ustanovení §136 odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1. Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu 
(SMO/449235/22) 

Magistrát města Ostravy uplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát 
města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový 
zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 4 odst. 2, písm. b) a § 6 zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. c) památkového zákona a § 149 správního řádu, na základě 
výzvy č. j. SMO/443754/22/ÚPaSŘ/Čaja ze dne 19. 7. 2022, toto stanovisko: k předloženému 
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návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice nemá 
Magistrát města Ostravy připomínky. 
Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 19. 7. 2022 
výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice. Po prostudování vyhodnocení výsledků projednání navrhované 
změny územního plánu dospěl Magistrát města Ostravy k závěru, že předloženou změnou 
územního plánu, ani vyhodnocením výsledků jejího projednání, nebudou ohroženy jim 
chráněný veřejný zájem, jelikož změna se netýká nemovité kulturní památky – farního kostela 
sv. Bartoloměje. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 

 
2. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy (SMO/457436/22)  

Magistrát města Ostravy uplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako úřad obce s rozšířenou působností věcně 
příslušný podle § 40 odstavce 4 písmene d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a ust. § 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti 
některých obcí do jiného okresu, k návrhu vyhodnocení výsledku projednávání návrhu Změny 
č. 3 Územního plánu Olbramice nemá námitky. Toto stanovisko nenahrazuje povolení 
vydávaná podle silničního zákona, není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a neřeší 
majetkoprávní vztahy. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

3. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
(SMO/460911/22) 

Krajská veterinární správa uplatnila své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, dále jen „KVS 
SVS pro MS kraj“, jako věcně a místně příslušný orgán podle§ 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 
písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon) v platném znění, zaevidovala dne 20. 07. 2022 pod č.j. SVS/2022/095069-
T Vaši Žádost o stanovisko dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. k návrhu vyhodnocení 
výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice. 
KVS SVS pro MS kraj s návrhem vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice souhlasí. 
KVS SVS pro MS kraj Vám zaslala dne 04. 05. 2022 pod č.j. SVS/2022/060434-T souhlas se 
stanoviskem k návrhu změny č. 3 Územního plánu Olbramice. Z Vámi zaslaného návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek nevyplývá žádná úprava návrhu 
změny č. 3 Územního plánu Olbramice. K veřejnému projednání změny byla uplatněna pouze 
jedna námitka, která byla vyhodnocena se závěrem, že informace v námitce obsažené se berou 
na vědomí. K veřejnému projednání byla dále uplatněna jedna připomínka, která byla 



Stránka 31 z 54 
 

vyhodnocena se závěrem, že se připomínce nevyhovuje. K opakovanému veřejnému projednání 
byla uplatněna jedna námitka, která byla vyhodnocena se závěrem, že se námitce nevyhovuje.  
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
(SMO/462863/22) 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje uplatnila své stanovisko k návrhu 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem 
stanovené lhůtě. 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 
/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), obdržela žádost Magistrátu města Ostrava, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, ze dne 20.7.2022, ohledně stanoviska k návrhu vyhodnocení námitek uplatněných k 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice.  
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 53 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), vydává toto 
stanovisko: S návrhem vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice souhlasí bez připomínek.  
Na základě žádosti Magistrátu města Ostrava, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
ze dne 20.7.2022, ohledně stanoviska k návrhu vyhodnocení námitek uplatněných při 
opakovaném projednávání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice, posoudila Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad, 
soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Obsah 
návrhu vyhodnocení námitek uplatněných v rámci veřejného projednávání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 258/2000 Sb. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

5. Statní úřad pro jadernou bezpečnost (SMO/477051/22) 
Statní úřad pro jadernou bezpečnost uplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
K Vaší výzvě o zaslání stanoviska, Vám v souladu s § 208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., 
Atomového zákona, sdělujeme, že se zaslaným návrhem Změny č. 3 Územního plánu 
Olbramice z hlediska působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, resp. z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné 
energie a činnostech vedoucích k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné věcné 
připomínky. Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním 
neidentifikovali v oblasti radiační ochrany žádný konkrétní, zákonem č.263/2016 Sb. chráněný 
zájem. 
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Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (SMO/490716/22) 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje uplatnil své stanovisko k návrhu 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem 
stanovené lhůtě. 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán podle ustanovení § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), posoudil výše 
uvedenou dokumentaci, předloženou dne 19. července 2022. Na základě posouzení dané 
dokumentace vydává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko. Předložená dokumentace specifikovaná v 
úvodu stanoviska není v rozporu s chráněnými zájmy z hlediska civilní ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vycházel při vydání 
stanoviska ze zákona o IZS a z § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

7. Krajský úřad MSK, odbor územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán 
územního plánování) (SMO/491383/22) 

Krajský úřad MSK uplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu 
Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem 
vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.  
V procesu pořizování územního plánu posuzuje krajský úřad návrh územního plánu z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou 
územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen PÚR ČR) a v 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje ve znění aktualizací 1, 3, 4 a 5 (dále jen ZÚR MSK). Z těchto hledisek 
se ve svém stanovisku vyjadřuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. 
Krajský úřad předložený návrh rozhodnutí o námitkách prověřil a dospěl k závěru, že k 
působnosti krajského úřadu směřují obě námitky oprávněných investorů označené Námitka č. 
1. a Námitka č. 2.  
Předmětem Námitky č. 1 je pouze konstatování, že zájmy oprávněného investora ŘSD nejsou 
návrhem Změny č. 3 ÚP dotčeny a nemá tedy námitek. Krajský úřad s návrhem rozhodnutí 
o Námitce č. 1 souhlasí.  
Předmětem námitky č. 2 je požadavek na zpřesnění koridoru „VTL plynovod DN 700-1200 
Libhošť – Děhylov“. Krajský úřad zjistil, že návrh Změny č. 3 ÚP pouze mění text v textové 
části územního plánu Olbramice Podkapitola I.A.4.4. Technická infrastruktura – energetika, 
elektronické komunikace, c) Zásobování plynem bod 3.2. záměr ZÚR MSK na zdvojení VTL 
plynovodu Libhošť – Děhylov v koridoru T-Z5 (záměr P13 PÚR) na Podkapitola I.A.4.4. 
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Technická infrastruktura – energetika, elektronické komunikace, c) Zásobování plynem bod 
3.2. záměr ZÚR MSK na zdvojení VTL plynovodu Libhošť – Děhylov v koridoru T-Z5 (záměr 
PZ2 ZÚR MSK). Grafická část územního plánu Olbramice, tedy ani průběh uvedeného 
koridoru, není návrhem Změny č. 3 ÚP dotčena. Dle ust. § 55 odst. 6 stavebního zákona se 
změna územního plánu zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Krajský 
úřad s návrhem rozhodnutí o Námitce č. 2 souhlasí.  
Připomínka se nevztahuje k záležitostem, které by svým významem zasahovala do působnosti 
krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování. Jedná se o záležitosti místní 
úrovně, které nespadají do oblasti posuzování návrhu změny ÚP krajským úřadem ve smyslu 
ust. 55b odst. 4 stavebního zákona.  
Krajský úřad neuplatňuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice žádné 
požadavky. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (SMO/512336/22) 
Ministerstvo životního prostředí uplatnilo své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 
obdrželo vaši výzvu /v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ k uplatnění stanoviska k výše 
uvedeným návrhům. 
Jako dotčený orgán podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 
odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, po 
prostudování návrhů ministerstvo sděluje, že k nim nemá žádné připomínky. 
Stanovisko bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanoviska nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

9. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (SMO/533767/22) 
Magistrát města Ostravy uplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
K výše uvedenému vydává Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále 
jen „MMO OOŽP“) toto stanovisko:  
I. Ochrana vod  
MMO OOŽP, příslušný dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska zájmů chráněných podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k 
návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice 
připomínky.  
 
 



Stránka 34 z 54 
 

II. Ochrana zemědělského půdního fondu  
Dle ust. § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu k 
vydání stanoviska dle ust.§ 5 odst. 2 cit. zákona k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
Pořizovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje obeslal a obdržel jeho stanovisko, které je 
obsaženo v tomto dokumentu. 
III. Ochrana přírody  
MMO OOŽP, příslušný dle ust. § 77 odst. 1 písm. s) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), dává k návrhu 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice kladné 
stanovisko.   
MMO OOŽP byla dne 20. července 2022 doručena žádost Magistrátu města Ostravy, odboru 
územního plánování a stavebního řádu o stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice (dále jen ÚP Olbramice). Jedná se o 2 námitky 
(Ředitelství silnic a dálnic ČR – dálnice D1 není změnou č. 3 ÚP Olbramice dotčena – bere se 
na vědomí; NET4GAS – v koordinačním výkresu zpřesnit šíři koridoru pro plánovaný „VTL 
plynovod DN 700-1200 Libhošť-Děhylov“ – námitce se nevyhovuje) a 1 připomínku (umožnit 
výstavbu chodníku podél ul. Klimkovická ve směru od Lhotky, úprava šikmé stykové 
křižovatky při vjezdu do obce z Bravantic, umožnit výstavbu dopravních šikan na vjezdech do 
obce – připomínce se nevyhovuje).  
MMO OOŽP konstatuje, že návrh vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Olbramice, je v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.  
IV. Lesní hospodářství  
MMO OOŽP jakožto věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů dle § 48 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dává podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice kladné 
stanovisko.  
MMO OOŽP konstatuje, že předložený návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a proto vydal kladné stanovisko.  
V. Odpadové hospodářství  
MMO OOŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 146 odst. 
1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dává k návrhu vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice kladné stanovisko. 
Stanoviska bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanovisek nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
 

10. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (SMO/524955/22) 
Krajský úřad MSK uplatnil své stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu 
Změny č.3 Územního plánu Olbramice v zákonem stanovené lhůtě. 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto 
jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad 
hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává, k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k v rámci projednání návrhu Změny č. 3 
ÚP Olbramice, toto koordinované stanovisko:  
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský 
úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách ani k návrhu 
vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny při projednání Změny č. 3 ÚP Olbramice.  
Dle § 40 odst. 3) písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny při projednávání Změny č. 3 ÚP Olbramice, tyto 
silnice neřeší, a proto krajský úřad k tomuto návrhu stanovisko nevydává. Připomínky 
uplatněné při projednávání změny č. 3 ÚP Olbramice se dotýkají silnice III/46416 a to 
požadavkem vedení chodníku podél ul. Klimkovické, dále také požadavkem na úpravu stávající 
stykové křižovatky silnice III/46414 se silnicí III/46416 a požadavkem na výstavbu dopravních 
šikan na vjezdech do obce (silnice III. třídy). Připomínkám nebylo vyhověno. Obecně je 
konstatováno, že vzhledem k měřítku grafické části územních plánů (1: 5000) není možné 
detaily řešit v rámci zpracování územně plánovací dokumentace. Ve vztahu k návrhům na 
silnicích III. třídy je nutno upozornit, že nejsou součástí krajského dokumentu "Bílá kniha" - 
Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. třídy Moravskoslezského kraje, který je 
pravidelně aktualizován Správou silnic Moravskoslezského kraje. Chodníky podél silnic II. a 
III. třídy a dopravní šikany na vjezdu do obce spadají do kompetencí obce.  
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nejsou změnou č. 3 ÚP Olbramice dotčeny. Krajský úřad podle § 48a 
odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud 
tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. Předloženou změnou č. 3 ÚP Olbramice nejsou nově rekreační a sportovní stavby na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa navrhovány.  
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává. 
Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním 
plánům obcí, s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. 
Pořizovatel obeslal obecní úřad obce s rozšířenou působností a ten vydal stanovisko, jehož 
vyhodnocení je součástí tohoto odůvodnění. 
5/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a stanovisko nevydává. Dle § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko k územním plánům a regulačním 
plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. 
Pořizovatel obeslal obecní úřad obce s rozšířenou působností a ten vydal stanovisko, jehož 
vyhodnocení je součástí tohoto odůvodnění. 
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí 
krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. z) tohoto zákona, krajský úřad souhlasí s návrhem 
rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 3 ÚP 
Olbramice. Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny 
uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní 
přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných 
území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům 
obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, 
a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto 
zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody. Limity využití území, které krajský 
úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, jsou návrhem rozhodnutí o 
námitkách a připomínkách k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramice respektovány.  
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kompetentní k 
posuzování územních plánů a jejich změn, dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh 
vypořádání námitek a připomínek, nemá k tomuto výhrad a s předloženým souhlasí. Krajský 
úřad k předloženému konstatuje v souladu s postupy vymezenými § 4 a § 5 uvedeného zákona, 
že zde nedochází k úpravám v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a 
rozdílným závěrům oproti předchozímu projednání dané změny územního plánu.  
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, nemá námitky k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny územně plánovací dokumentace a s předloženým 
souhlasí. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu změny 
územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  
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9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle e § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií.  
Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání 
územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A 
nebo do skupiny B. Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného 
zákona. 
10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí). Změna č. 3 ÚP Olbramice neobsahuje vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad tedy 
nevydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a není 
dotčeným orgánem při jeho pořizování. Krajský úřad posoudil podstatnou úpravy změny č. 3 
ÚP Olbramice dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se závěrem, že nepožaduje zpracovat 
dodatečné vyhodnocení vlivů úprav návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice na životní 
prostředí. Pokud dojde k další podstatné úpravě změny územního plánu, krajský úřad ji jako 
příslušný úřad posoudí dle § 53 odst. 2 stavebního zákona.  
Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných při projednání návrhu změny ÚP, ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona, podle 
ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k 
vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené 
vydal krajský úřad postupy podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto 
koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 
Stanoviska bere pořizovatel a určený zastupitel na vědomí. Ze stanovisek nevyplývají žádné 
podmínky, ani úpravy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Olbramic. 
  



Stránka 38 z 54 
 

Respektování veřejných zájmů, chráněných zvláštními právními předpisy, ke kterým 
nebyla v rámci projednávání uplatněna stanoviska dotčených orgánů 
 
Působnost na úseku ochrany přírody a krajiny 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Uplatňuje stanoviska na úseku ochrany přírody a krajiny na území národní parků a jejich 
ochranných pásem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s § 78 odst. 2 a na území CHKO, nejde-li o vojenské újezdy, na území 
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto 
zvláště chráněných území dle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992. Na území obce Olbramice se 
nenachází národní parky, CHKO, národní přírodní rezervace ani národní přírodní památky, lze 
tedy konstatovat, že nejsou dotčeny veřejné zájmy hájené Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

Ministerstvo životního prostředí 
Působnost Ministerstva životního prostředí jako ústředního orgánu státní správy na úseku 
ochrany přírody a krajiny stanovuje § 79 zákona č. 114/1992 Sb., z výčtu je pro pořizování 
územně plánovací dokumentace relevantní provádění vymezení a hodnocení nadregionálního 
systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 téhož zákona a podání žádosti o stanovisko 
Komise podle § 45i odst. 10. Na územní obce Olbramice se nenachází nadregionální ÚSES  
a orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku vyloučil vliv na evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, proto nebude řešeno stanovisko Komise. Z těchto důvodů 
pořizovatel vyhodnotil, že veřejné zájmy hájené MŽP na úseku ochrany přírody a krajiny nejsou 
dotčeny. 

Ochrana lesa 

Ministerstvo životního prostředí 
Je dotčeným orgánem na úseku ochrany lesů v národních parcích dle § 49 odst. 4 zákona 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Na území obce Olbramice není národní park. Veřejné zájmy hájené MŽP 
nejsou v tomto případě dotčeny. 

Doprava v působnosti Ministerstva dopravy 
Ministerstvo dopravy neuplatnilo stanovisko k návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice. Jako ústřední 
správní orgán uplatňuje stanovisko k dopravě na pozemních komunikacích dle § 40 odst. 2 
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy; k dopravě drážní dle § 56 písm. d) zákona  
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; k dopravě letecké dle § 88 odst. 1 
písm. k) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, při pořizování 
územně plánovací dokumentace, týkají-li se leteckých staveb a z hlediska zájmů letecké 
dopravy; k dopravě vodní dle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Z výše jmenovaného je relevantní pouze doprava na pozemních 
komunikacích. Územím obce Olbramice je vedena dálnice D1, která je Územním plánem 
Olbramice respektována i s jejím ochranným pásmem. Návrhem Změny č. 3 ÚP Olbramice 
není dálnice ani její ochranné pásmo dotčeno. Na území obce Olbramice nejsou objekty drážní, 
vodní ani letecké dopravy. Pořizovatel konstatuje, že veřejné zájmy hájené Ministerstvem 
dopravy nejsou dotčeny. 



Stránka 39 z 54 
 

 
Energetika 

Státní energetická inspekce 
Uplatňuje stanovisko dle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pokud  
se umisťují výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. 
Návrhem Změny č. 3 Územního plánu Olbramice se taková zařízení nenavrhují, proto lze 
konstatovat, že veřejné zájmy chráněny tímto zákonem nejsou dotčeny.  
 
Pozemkové úpravy 

Státní pozemkový úřad 
Uplatňuje stanovisko k územním plánům dle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,  
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
přepisů. Koordinuje vazbu návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací 
dokumentaci a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny. Komplexní pozemkové úpravy 
v Olbramicích byly ukončeny 7. 2. 2008 a byly zapsány do katastru. Územní plán Olbramice je 
zpracován na podkladech, které vychází z projednaných pozemkových úprav. Návrhem Změny 
č. 3 Územního plánu Olbramice nejsou dotčeny veřejné zájmy hájené Státním pozemkovým 
úřadem.  
 
Ochrana veřejného zdraví 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel 
Uplatňuje své stanovisko dle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 
místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
lázeňský zákon). Na území obce Olbramice se nachází ochranné pásmo II. stupně přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Klimkovice. Změna č. 3 ÚP Olbramice není v rozporu 
s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů. 
 

3. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST 5. STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Krajský úřad ve svých stanoviscích podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona vyloučil 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a zároveň stanovil, že Změna č. 3 nebude 
posuzována podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Nevyplynula tedy 
potřeba zpracovávat vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Olbramice  na udržitelný rozvoj území. 
Z těchto důvodů nebylo uplatněno stanovisko dle ust. § 50 odst. 5 (respektive 55b odst. 5) 
stavebního zákona. 
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4. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Stanovisko nebylo uplatněno (viz bod 3). 

5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam námitek obdržených v rámci veřejného projednání a 
opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice, jejich stručný obsah 
s vyhodnocením. Znění podaných námitek (včetně případných grafických příloh), jejich 
vyhodnocení a odůvodnění rozhodnutí je uvedeno na následujících stranách. 

 

Tabulka – seznam námitek obdržených k návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice v rámci veřejného 
projednání a opakovaného veřejného projednání 

 

Číslo Námitku 
uplatnil 

Datum 
podání  

Stručný obsah námitky, návrh rozhodnutí 

1 Ředitelství 
silnic a dálnic 
ČR 

4. 10. 2021   
(po veř. 
projednání) 

Dálnice D1 není předmětným návrhem Změny č. 3 
ÚP Olbramice dotčena.  
Bereme na vědomí. 

2 NET4GAS 3. 6. 2022 
(po 
opakovaném 
veř. 
projednání) 

Zpřesnit v koordinačním výkresu šířku koridoru pro 
plánovaný „VTL plynovod DN 7000-1200 Libhošť-
Děhylov“. Šířka koridoru pro plánovaný plynovod je 
stanovena na 400 m viz. ZÚR MSK.  
Námitce se nevyhovuje. 
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NÁMITKA Č.1 
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Návrh rozhodnutí o námitce: 

Námitku č.1  

Bereme na vědomí. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Jedná se o vyjádření oprávněného investora k návrhu změny ÚP dle §52, odst. 2 stavebního 
zákona, který může k návrhu změny podávat námitky.  

Podání námitky bylo posouzeno dle §55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje z katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Na tuto skutečnost byly 
dotčené osoby upozorněny písemným oznámením jak na úředních deskách Magistrátu města 
Ostravy a obce Olbramice, tak na jejich elektronických úředních deskách a také ústně na 
veřejném projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice dne 30.9.2021. 

Podání námitky bylo uplatněno písemně, Magistrátu města Ostravy bylo doručeno dne 
4.10.2021, tj. ve lhůtě stanovené stavebním zákonem.  

Z hlediska zájmů ŘSD probíhá územím obce dálnice D1, která je v řešeném území 
stabilizována. Dálnice D1 není návrhem změny č.3 ÚP Olbramice dotčena. ŘSD nemá námitek.  
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Návrh rozhodnutí o námitce: 

Námitce č.2 se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Jedná se o vyjádření oprávněného investora k návrhu změny ÚP dle §52, odst. 2 stavebního 
zákona, který může k návrhu změny podávat námitky.  

Podání námitky bylo posouzeno dle §55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje z katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Na tuto skutečnost byly 
dotčené osoby upozorněny písemným oznámením jak na úředních deskách Magistrátu města 
Ostravy a obce Olbramice, tak na jejich elektronických úředních deskách a také ústně na 
opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice dne 1.6.2022. 

Podání námitky bylo uplatněno písemně, Magistrátu města Ostravy bylo doručeno dne 
3.6.2022, tj. ve lhůtě stanovené stavebním zákonem.  

Při zpracování ÚP Olbramice v roce 2017 došlo ke zpřesnění koridoru „VTL plynovod DN 
700-1200 Libhošť – Děhylov“, který je v platných ZÚR MSK navržen záměrně širší. Průběh 
koridoru byl v ÚP Olbramice řádně projednán. V rámci projednání Změny č. 1 ÚP Olbramice 
(zpracováno v roce 2019) pořizovatel obdržel vyjádření NET4GAS dne 30.1.2019, ve kterém 
je potvrzen záměr liniové trasy „VTL plynovod DN 700-1200 Libhošť – Děhylov“. Dále 
NET4GAS žádal o součinnost na názvosloví, trase a vymezení koridoru. Názvosloví bylo v ÚP 
obce upraveno. K vyhodnocení námitky k návrhu změny č. 1 nebyly ze strany NET4GAS 
připomínky. K návrhu Změny č. 2 (zpracováno v roce 2020) námitku ze strany NET4GAS 
pořizovatel neobdržel.  

Předmětem návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice nebyla problematika trasy „VTL plynovod DN 
700-1200 Libhošť – Děhylov“ řešena. Návrh Změny č. 3 je projednáván v rozsahu měněných 
částí ve smyslu ustanovení § 55 odst. 6 stavebního zákona. Pokud NET4GAS považuje způsob 
zapracování tohoto koridoru v ÚPD obce za nedostatečné, může jako oprávněný investor podat 
podnět na novou změnu ÚP Olbramice. Námitce se v rámci projednání Změny č. 3 ÚP 
Olbramice nevyhovuje. 
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6. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam připomínek obdržených v rámci veřejného projednání 
návrhu změny a jejich stručný obsah s vyhodnocením. Znění podaných připomínek (včetně 
případných grafických příloh), jejich vyhodnocení je uvedeno na následujících stranách. 

 

Tabulka – seznam připomínek obdržených k návrhu Změny č.3 ÚP Olbramice v rámci 
veřejného projednání 

Číslo Připomínku 
uplatnil 

Datum 
podání  

Stručný obsah připomínky, vyhodnocení 

1 Martin Plecák 7.10.2021 Připomínka 1)  
Umožnit výstavbu chodníku podél ul. Klimkovické ve 
směru od Lhotky. 
Připomínce se nevyhovuje. 
Připomínka 2) 
Úprava šikmé stykové křižovatky při vjezdu do obce 
z Bravantic. 
Připomínce se nevyhovuje. 
Připomínka 3) 
Umožnit výstavbu dopravních šikan na vjezdech do 
obce. 
Připomínce se nevyhovuje. 
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Připomínce č.1 se 

V části 1/1 nevyhovuje, 

V části 1/2 nevyhovuje, 

V části 1/3 nevyhovuje. 

Podání připomínky bylo posouzeno dle §55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje z katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Na tuto skutečnost byly 
dotčené osoby upozorněny písemným oznámením jak na úředních deskách Magistrátu města 
Ostravy a obce Olbramice, tak na jejich elektronických úředních deskách a také ústně na 
veřejném projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Olbramice dne 30.9.2021. 
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Podání připomínky bylo uplatněno písemně, Magistrátu města Ostravy bylo doručeno dne 
7.10.2021, tj. ve lhůtě stanovené stavebním zákonem.  

Návrh Změny č. 3 je projednáván v rozsahu měněných částí. Území řešeného změnou se dotýká 
pouze připomínka č.1/1 a to pouze její částí na ulici Klimkovická, ostatní lokality jsou mimo 
řešené území změny. 

1/1 - Požadavek na umožnění výstavby chodníku podél ul. Klimkovické ve směru od Lhotky. 
Požadované trasování chodníku probíhá podél lokalit BI-Z3/1, OS-Z3/2 a T- K3/4. Umožnění 
stavby chodníku není v rozporu se zamýšlenými změnami v území v rámci Změny č.3 ÚP 
Olbramice. Vzhledem k měřítku grafické části územního plánu 1:5000 není možno tento 
urbanistický detail řešit v rámci této ÚPD. Také není tento požadavek předmětem řešení 
v textové části ÚP, úpravou regulativů apod. Zřízení chodníků územní plán obce nevylučuje, 
ale ani neurčuje. Jde o případný investiční záměr obce, který na základě příslušné projektové 
dokumentace prověří možnost stavby chodníku v této lokalitě. 

1/2 a 1/3 – Tyto lokality jsou mimo řešený rozsah změny. Jedná se o dopravní doporučení 
úpravy křižovatky a výstavby dopravních šikan při vjezdech do zastavěných části obce. Opět 
se jedná o záměry, které nejsou řešeny územním plánem obce. Podobně jako v části připomínky 
1/1 se jedná o případné investiční záměry obce, které nejsou v rozporu se stávajícím územním 
plánem. Obec si v případě potřeby může nechat zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci, 
která prověří možnosti zlepšení dopravní situace v těchto lokalitách. Pokud prověření vyvolá 
potřebu změny v plochách s rozdílným způsobem využití, bude následně řešeno další změnou 
územního plánu na základě nového podnětu. Toto není předmětem Změny č. 3 ÚP Olbramice. 

7. ÚPRAVY NÁVRHU PROVEDENÉ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 

Na základě záporného stanoviska Odboru ochrany životního prostředí na úseku Ochrany 
přírody ze dne 7. 10. 2021, č.j. SMO/612235/21/OŽP/Re zpracoval projektant upravený návrh 
změny. Byly provedeny tyto úpravy: 

Výkresová část 

Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES bylo upraveno tak, aby bylo v souladu s Plánem ÚSES 
správního obvodu ORP Ostrava včetně rozlišení existujících částí prvků ÚSES a částí 
chybějících - navržených k založení. Ve výkresu I.B.1. Výkres základního členění území byly 
navrženy ke zrušení plochy pro založení prvků ÚSES, protože se jedná o prvek, který není 
nutnou součástí tohoto výkresu. 

Textová část 

Byly upraveny kapitoly I.A.5.2. a I.A.6. stanovující koncepci ÚSES, upravující podmínky 
realizace prvků ÚSES, možnosti využití ploch přírodních PP a byla doplněna nebo upravena 
podmínka pro plochy silniční dopravy DS, plochy a koridory technické infrastruktury T, plochy 
vodní a vodohospodářské W, plochy krajinné zeleně KZ, plochy zemědělské Z a plochy lesní 
L v částech těchto ploch dotčených vymezením ÚSES. Bylo doplněno odůvodnění ÚSES ve 
vztahu k Plánu ÚSES správního obvodu ORP Ostrava. Kapitolu I.A.7. nebylo nutné upravovat 
kvůli úpravě vymezení prvků ÚSES, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 



Stránka 54 z 54 
 

Bylo doplněno odůvodnění nutnosti záborů zemědělského půdního fondu pro zastavitelné 
plochy BI-Z3/1 a TV-Z3/3. 

Tyto úpravy byly projednány na opakovaném veřejném projednání. 

 

Na základě opakovaného veřejného projednání byly dle stanoviska Ministerstvo obrany, Sekce 
majetková, odbor územních zájmů a státního odborného dozoru (SMO/281748/22) provedeny 
tyto úpravy: 

Výkresová část 

- V textu pod legendou koordinačního výkresu zapracována následující textová 
poznámka: „Celé území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany“. V původním textu poznámky je označen limit území starým 
názvem došlo tedy k jeho přejmenování dle aktuálního stanoviska MO. 

- V textu legendy koordinačního výkresu vypuštěn následující text: „Zájmové území MO, 
ve kterém lze povolit nadzemní stavby o výšce větší než 50m n. terénem pouze na 
základě stanoviska MO“ a nahrazen novým textem: „Koridor RR směrů – zájmové 
území pro nadzemní stavby  s atributem výšky 100, ve kterém lze povolit výstavbu o 
výšce větší než 30m n. terénem pouze na základě stanoviska MO“ 

Textová část 

- V příslušných kapitolách obsahující limit území „Ochranné pásmo leteckých 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“ nahrazeno novým názvem limitu 
„Ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 

- V příslušných kapitolách obsahující limit území „Zájmové území Ministerstva obrany, 
ve kterém lze povolit nadzemní stavby o výšce větší než 50m n. terénem pouze na 
základě stanoviska MO“ nahrazeno novým názvem limitu „Koridor RR směrů – 
zájmové území pro nadzemní stavby  s atributem výšky 100, ve kterém lze povolit 
výstavbu o výšce větší než 30m n. terénem pouze na základě stanoviska MO“ 

 

Tyto úpravy limitů území MO nevyžadují opakování veřejného projednání Návrhu změny č. 3 
ÚP Olbramice. 
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